
          
 
 

Doktersassistent(e) (bijna) gediplomeerd  
 27-36 uur per week (3-4 dagen) 
  

 
Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende baan in de huisartsenzorg in een levendige 
wijk met een gevarieerde en uitdagende patiëntenpopulatie?  
Ben je flexibel, gemotiveerd en houd je van dynamiek? 
Ben je enthousiast en stressbestendig? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

De assistentes zijn de spil in en het visitekaartje van de praktijk. Collegialiteit, elkaar helpen 
en van elkaar leren staat bij ons hoog in het vaandel. Als assistententeam staan wij voor 
goede zorg in een prettige werkomgeving in een drukke NHG geaccrediteerde praktijk.  

De werkzaamheden: 
Alle voorkomende werkzaamheden die behoren tot het pakket van een doktersassistente: 

• Ontvangst en eventueel triage van patiënten aan de balie. 

• Triage middels NHG-richtlijnen aan de telefoon en agendabeheer in Promedico-ASP. 

• Zelfstandig assistentenspreekuur in de behandelkamer en ondersteunen huisartsen bij 
medische verrichtingen. 

• Administratieve werkzaamheden. 
 

Wat vragen wij? 
Jij bent in het bezit van de volgende competenties: 

• Je bent (bijna) in het bezit van het MBO-diploma doktersassistente niveau 4. 

• Je bent accuraat, beschikt over goede communicatieve vaardigheden in Nederlandse 
en Engels en bent bij voorkeur bekend met Promedico-ASP. 

• Je werkt zelfstandig, bent vriendelijk en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je bent stressbestendig, staat stevig in je schoenen en weet van aanpakken. 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende baan in gezondheidscentrum Lunetten. Wij 
vinden bij- en nascholing om jezelf verder te ontwikkelen erg belangrijk. 
Ons gedreven en hardwerkende team bestaat uit huisartsen (en een huisarts in opleiding), 
praktijkondersteuners Somatiek/Ouderen/GGZ, doktersassistenten en een medisch 
secretaresse. De praktijk heeft ruim 9.000 ingeschreven patiënten. Aanstelling per 1 juli 2021, 
of eerder indien mogelijk, voor 27-36 uur per week (voorkeur voor dinsdag, donderdag en 
vrijdag). Een dag met ons meelopen is onderdeel van onze sollicitatieprocedure. 
Arbeidsvoorwaarden volgens de cao Huisartsenzorg. Parkeren vrij voor de deur. 
 
Meer informatie: 
Kijk op onze website www.gezondlunetten.nl voor meer informatie, ook kun je contact 
opnemen met telefoonnummer: 030-2884084. 
 
Spreekt deze vacature je aan?  
Mail je curriculum vitae met motivatie vóór 08-05-2021 naar mw. Dieneke Smit, 
personeelsadviseur, personeelszaken@gezondsgu.nl. 

http://www.gezondlunetten.nl/

